
HALMSTAD
LAHOLM, BÅSTAD, VÄLA

DIN MOBILKOD FINNS  
LÄNGST FRAM I HÄFTET!

Gäller t.o.m. 2023-02-28

100:–

LADDAT MED ERBJUDANDEN INOM  
SHOPPING OCH NÖJE FÖR HELA FAMILJEN!



HALMSTAD
AD Bildelar - 15% vid ett köptillfälle 
Ahlbäcks Trafikskola - 30% på anmälningsavgiften 
Anette & Maries Hudvård - 20% på ett köp över 500:- 
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Bäckakrogen - 2 för 1 på lunch 
Café Bistro Hill - Köp 2 pizzor och betala för 1 
Cervera - 20% på ett helt köp 
Circle K (Getinge) - 50% på Ultimat säsong, 25% på släphyra 
Circle K (Järnvägsleden) - 50% på Ultimat Säsong, 25% på släphyra 
City Gross - 10% gäller vid ett köptillfälle i butik 
Coop (Flygaregatan) - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Coop (Furuvägen) - 10% på ett helt köp 
Coop (Fyllinge) - 10% på ett helt köp 
Coop (Gamletull) - 10% på ett helt köp 
Coop (Snöstorpsvägen) - 10% på ett helt köp 
Dogman - 15% på hela sortimentet 
Dogz - 20% på en valfri vara 
Elon Kökspunkten - 12% på en valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 242:- första gången 
Espresso House - Köp en standard-strl varm dryck och få 50% på valfritt bakverk 
Espresso House - Köp en standard-strl varm dryck och få 50% på valfritt bakverk 
Friskis&Svettis Halmstad - Träna för 297:- i månaden 
Grottans Blommor - 15% på valfri vara 
Halmstads Färghus & Inspiratören - 25% på färg och tapeter
ICA Maxi Stormarknad Högskolan - 10% på ett köp i vår onlinebutik 
Lampaffären - 15% på en valfri vara vid ett köptillfälle 
Mekonomen - 15% på ett köp 
Mio - Handla för 500:- och få 250:- i rabatt 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Nyhems Kemtvätt & Skrädderi - 20% på all kemtvätt, 50% på kemtvätt vid inlämning 
av skrädderi 
Plantagen - 25% på ett köp 
Preem - 50% på Premium Tvätt eller Gör Det Själv Tvätt, 50% på hyrsläp, 
Ät 2 betala för 1 
Preem - 50% på Premium Tvätt eller Gör Det Själv Tvätt, 50% på hyrsläp, 
Ät 2 betala för 1 
Rizzo - 20% på ett helt köp 
Scandic Hallandia - 2 för 1 på frukost 
Skomodellen - 20% på ett par skor, 10% på Eccoskor 
SkoStop - 10% på hela sortimentet 
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon 
Smycka - Gratis puts av ett smycke, 15% på valfritt silversmycke, 15% på valfri guldring 
Söndrums Tennisklubb - 50% på privatlektion för icke medlemmar, 
Semestererbjudande: 1500:- för gruppträning, en träning i veckan för icke 
medlemmar 
Spa Harmoni - 15% på en valfri hudvårdsprodukt från Nimue, 10% på en valfri 
ansiktsbehandling 
Specsavers - 1:- för synundersökning vid köp av glasögon, 50% rabatt på alla bågar 
vid köp av båge från 795:-, 100:- rabatt vid köp av linser för minst 6 månader 
Sportringen - 20% på ett köp som medlem 
Sportson - 25% på valfritt köp 
Team Sportia - 15% på ett köp 
Wayne’s Coffee - 2 för 1 på varma drycker, 20% på hela sortimentet  

HALLARNA
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Brothers - 20% på en valfri vara 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cassels - 20% på valfri vara 
Circle K - 50% på ultimat säsong, 2 för 1 på kaffe & bulle 
Espresso House - Köp en standard-strl varm dryck och få 50% på valfritt bakverk 
Good Morning+ Halmstad - Frukostbuffé 150:- för 2 personer 
IEMS - 20% på ett helt köp 
Jack & Jones - 20% på valfri vara 
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:- 
Panduro - 20% på ett köp 
Pizza Hut - 2 valfria Large Panpizzor till priset av 1 vid Take Away (gäller 2 gånger)
Smarteyes - Gratis synundersökning vid köp av slipade glasögon 
Smycka - Gratis puts av ett smycke, 15% på valfritt silversmycke, 15% på valfri guldring 
Stadium - 20% på valfri vara 
Stora Coop - 10% på ett köp när du handlar över 500:- 
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd i glas 
Trendbags - 20% på valfri produkt, 20% på en resväska, 20% på en handväska 
Ur & Penn - 20% på alla Black Oak klockor 
Vero Moda - 20% på en valfri vara 
Wagner - 15% på ett valfritt klädesplagg, 20% på ett valfritt klädesplagg, 25% på en 
valfri parfym/deodorant 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
XXL - 10% på cyklar, 10% på löparskor, 10% på vandringsbyxor, 10% på vikter, 
kettlebells och hantlar 
Yogiboost - 20% på en valfri produkt 

LAHOLM
AD Bildelar - 15% vid ett köptillfälle 
Apotek Hjärtat - 20% på ett köp 
Blomsterdesign Trädgård - 20% på ett helt köp 
Conditori CECIL - 50% på kaffe och vetebröd/wienerbröd 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 242:- första gången 
Flickorna på Ullmans - 20% på valfri produkt från Schwarzkopf 
Happy Homes Laholm - 25% på lagerförda varor, 20% på beställningstapeter 
ICA Maxi Mellbystrand - 10% på ett köp 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Preem - 50% på vår Preemiumtvätt 
Tjäders Väskor & Accessoarer - 15% på valfri vara, 15% på webben 

BÅSTAD
Apoteket - 20% på ett helt köp 
Aquagripp Pool & Spa - 10% på pool- och spatillbehör 
Boarpsgårdens Fisk & Delikatesser - 10% rabatt 
Circle K (Båstad) - 50% på Ultimat säsong, 25% på släphyra 
Circle K (Förslöv) - 50% på Ultimat säsong, 25% på släphyra 
Dcecili - 20% på mat eller fika, 20% på ett köp i butiken 
Elon Kökspunkten - 12% på valfri vara 
Eriks Fönsterputs - Fast pris 242:- första gången 
Flower House Båstad - 20% på hela sortimentet 
Friskis & Svettis Båstad - Köp 5 PT-timmar och få en 6e på köpet, Valfritt pass 
kostnadsfritt, 10% på träningskort 
Frisörteamet/Hårtrollet - 20% på produkter vid köp över 500:- 
ICA Supermarket Båstad - 10% på sortimentet 
KläDej i Boarp - 20% på en valfri vara 
Kötthallen - 10% på sortimentet 
Kronans Apotek - 25% på en valfri vara, 10% på ett helt köp 
Le Visage - 20% på en valfri vara 
Life - 15% på ett helt köp 
Magasinet i Båstad - 20% på en valfri vara från presentavdelningen, 1500:- rabatt på 
möbelavdelningen 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
NP Nilsson - 50:- rabatt vid köp för minst 300:- 
Outlet Syd - 20% på valfri vara 
Sands Bakficka - 2 för 1 på smörrebröd 
Scala Biografen Båstad - 100:– rabatt på Jukeboxbio
Sportshopen i Båstad - 20% på valfri produkt 
Studio J - 100:- rabatt vid köp över 500:-, 200:- rabatt vid köp över 1000:-  

VÄLA
Albrekts Guld - 20% på en valfri vara 
Bik Bok - 20% på valfri vara 
Björn Borg - 20% på ett helt köp 
Café Schiller - 2 för 1 på kaffe/te och ett wienerbröd 
Carlings - 20% på ett köp över 1500:- 
Cassels - 20% på valfri vara 
Dogman - 15% på hela sortimentet 
Dressmann - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Dressmann XL - Köp 2 varor och få 50% på den billigaste 
Espresso House - Köp en standard-strl varm dryck och få 50% på valfritt bakverk 
Hälsokraft - 15% på hela sortimentet 
IEMS - 20% på ett helt köp 
Intersport - 20% på ett helt köp 
Kolgrillen - 10% på notan 
Kosta Boda - 20% på alla servisglas, 20% på valfri vara 
Kronans Apotek - 20% på ett köp 
Lekia - 10% på första köpet, 15% på andra köpet 
Life - 15% på ett helt köp 
Mekonomen Butik - 20% i butiken 
Mio - Handla för 1000:- och få 250:- i rabatt, Fri frakt vid köp över 4995:- 
MQ MARQET - 20% vid köp för minst 300:- 
Nordic Wellness - En veckas gratis provträning, 20% på årskort 
Ohajo - Handla för 500:- och få 100:- i rabatt 
Optikern på Väla - 20% på alla solglasögon, 50% på bågar vid köp av kompletta glasögon 
Orrefors - 20% på servisglas, 20% på valfri vara 
Quinte - 10% på ett helt köp 
Sportson - 10% på cykel, 10% på övrigt sortiment 
SST NET - Beställ en SST NET Mobil frihet avtal inkl. 7 säkerhetstjänster och 100 GB 
surf - erhåll ett SST NET Mobil Frihet avtal utan extra kostnad 
Stadium - 20% på valfri vara 
Stora Coop - 10% vid köp över 300:- 
Subway - Köp en valfri meny och få en 15 cm sub på köpet 
Team Sportia - 20% på ett helt köp 
Teknikmagasinet - 100:- rabatt vid ett skärmbyte, 100:- för displayskydd i glas 
Tre Spett - 15% på notan 
Väla Photo - 10% på ett köp, 3 för 2 på ramar, 20% på digitalisering, 50% på poster 
Wagner - 10% på ett valfritt klädesplagg, 15% på ett valfritt klädesplagg, 100:- rabatt 
på valfritt bälte 
Wayne’s Coffee - 20% på hela sortimentet 
XXL - 10% på ett köp 
Yogiboost - 20% på en valfri produkt 


